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O que os economistas esperam
Estimativas para o PIB do 1º trimestre e de 2013 
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Investimentos reagem e impulsionam crescimento 
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C o n j u n t u ra Média de 14 economistas indica aumento de 0,9% no 1o tri

Investimento pode fazer o PIB
ter a maior alta da era Dilma
Tainara Machado, Flavia Lima
e Juliana Elias
De São Paulo

O investimento decolou no
primeiro trimestre e ajudou a
sustentar uma taxa de cresci-
mento mais forte da economia
no período, em relação aos últi-
mos três meses de 2012. No en-
tanto, a recuperação do setor in-
dustrial, que pareceu ganhar for-
ça em janeiro mas perdeu fôlego
nos meses seguintes, continua a
ocorrer de forma gradual e lenta,
frustrando expectativas de ex-
pansão superior a 1% da ativida-
de doméstica no período.

Após alta de 0,6% no último
trimestre de 2012, 14 institui-
ções financeiras e consultorias
ouvidas pelo Valor Data proje-
tam, em média, que o Produto
Interno Bruto (PIB) aumentou
0,9% entre janeiro e março, na
comparação com o último tri-
mestre do ano passado, feitos os
ajustes sazonais. O intervalo en-
tre as estimativas é de 0,6% a
1,1%. O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) di-
vulga as Contas Nacionais Tri-
mestrais amanhã, mesmo dia
em que o Comitê de Política Mo-
netária (Copom) se reunirá para
definir a taxa básica de juros do
país para os próximos 45 dias.

Se a média dos economistas
estiver correta, esse pode ser o
trimestre de maior crescimento
do governo da presidente Dilma
Rousseff. Até então seu melhor
resultado foi obtido no primeiro
trimestre do seu mandato (ja-
neiro a março de 2011), quando
a economia cresceu 0,8% em re-
lação ao fim de 2010.

A retomada do investimento,
que amargou queda de 4% no
ano passado, é o principal desta-
que positivo do lado da deman-
da, avaliam economistas. Pela
primeira vez desde o terceiro tri-
mestre de 2011, a Formação Bru-
ta de Capital Fixo (FBCF, medida
das Contas Nacionais do que se
investe em máquinas e equipa-
mentos e em construção civil)

deve crescer mais do que o con-
sumo das famílias.

Nove economistas ouvidos
pelo Valor Data projetam, em
média, alta de 4,9% da formação
de capital fixo no primeiro tri-
mestre deste ano, sempre na
comparação com o trimestre
imediatamente anterior, feitos
os ajustes sazonais. Para a de-
manda das famílias, a média das
estimativas é de avanço de 0,8%.

Para Ilan Goldfajn, economis-
ta-chefe do Itaú, a boa perfor-
mance do investimento no pri-
meiro trimestre refletiu alta mais
disseminada dos componentes
da formação de capital fixo, que
em janeiro ainda foi muito con-
centrada no segmento de trans-
portes, como caminhões. Para o
economista, em fevereiro e mar-
ço foram os bens para a constru-
ção civil e para o setor industrial
que puxaram o bom desempe-
nho. A produção de máquinas e
equipamentos, por exemplo, au-
mentou 3,8% no período, en-
quanto a atividade no setor de
bens de capital avançou expressi-
vos 9,1% na passagem trimestral.

Para Goldfajn, no entanto, há si-
nais mistos relativos ao investi-
mento para os próximos trimes-
tres, como os pedidos de desem-
bolsos do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social
(BNDES) fortes no início do segun-
do trimestre, convivendo com in-
dicadores de confiança do empre-
sário bem menos robustos.

Ainda que gradual, a acelera-
ção da atividade fez com que o
setor externo pesasse negativa-
mente no primeiro trimestre, na
avaliação da Tendências Consul-
toria. De acordo com os cálculos
da economista Alessandra Ribei-
ro, o PIB avançou 2,3% entre ja-
neiro e março, na comparação
com igual período do ano passa-
do. A absorção interna, no entan-
to, aumentou 3,8% neste período,
o que significa dizer que 1,5 pon-
to porcentual da demanda “va -
zou” para o setor externo. Em ou-
tras palavras, a demanda interna
ajudou outros países, que abaste-

ceram o Brasil com importações,
a crescer no período.

Em relação ao quarto trimes-
tre, Alessandra projeta que as ex-
portações tenham encolhido
3,6%, enquanto as importações
aumentaram 6,4% entre janeiro e
março, sempre considerando a
série com ajuste sazonal.

Para a economista, deve haver
alguma melhora das vendas para o
exterior ao longo do ano, mas na-
da expressivo, já que o contexto in-
ternacional ainda é desafiador,
com menor crescimento na China,
recessão na Europa e sinais ainda
mistos nos Estados Unidos. Ao
mesmo tempo, as importações de-
vem seguir em patamar elevado,
dada a expectativa de continuida-
de da recuperação da atividade e
dos investimentos, o que costuma
acarretar aumento das compras de
produtos importados.

que o setor extrativo, que re-
cuou 7,3% entre janeiro e março,
de acordo com a PIM, tem peso
maior nas contas trimestrais do
que no levantamento sobre a in-
dústria do instituto. As diferen-
ças de ajuste sazonal entre as
duas pesquisas também ajudam
a explicar a projeção de leve
queda de 0,1% da indústria no
PIB no início deste ano, afirma o
economista Aurélio Bicalho.

Para Alessandra, da Tendên-
cias, a indústria, embalada por
uma série de estímulos, como
câmbio mais desvalorizado, de-
sonerações tributárias e juros
menores, segue em recuperação
gradual, com avanço de 0,4% em
relação ao quarto trimestre. O
setor de serviços ainda dará a
principal contribuição positiva
para o avanço da economia do
lado da oferta, com alta projeta-
da de 0,7%, o que significa dizer
que o setor manufatureiro con-
tinuará a perder participação
no PIB neste trimestre e também
no ano, diz.

Igor Velecico, economista do
B r a d e s c o, projeta alta de 2,8% do
PIB no ano. Embora estime avan-
ço de 1,0% da atividade no tri-
mestre, Velecico avalia que o rit-
mo mostrado pela atividade en-
tre janeiro e março não se susten-
tará no segundo trimestre deste
ano. A indústria, diz, continua a
depender do setor automotivo,
mas há certo esgotamento da ca-
pacidade dos estímulos dados
pelo governo em impulsionar a
demanda e, consequentemente,
a atividade nas fábricas. “As ven-
das e as exportações já mostram
alta inferior à produção, o que es-
tá contribuindo para a formação
de estoques”, afirma. Assim, a es-
timativa é que entre abril e junho
a economia tenha crescido 0,7%,
em relação ao primeiro trimes-
tre, com ajuste sazonal.

Para o economista, o debate
que ficará mais visível após a di-
vulgação do PIB do primeiro tri-
mestre será em torno do poten-
cial de crescimento da economia
brasileira. “O que imaginávamos

é que a economia brasileira fosse
capaz de crescer, no auge dos es-
tímulos, algo como 1,5% por tri-
m e s t r e”, e menos, em torno de
0,8%, em velocidade “normal”.

No entanto, avalia Velecico, a
passagem de 2012 e 2013 deve
ter sido o momento de política
econômica mais expansionista,
já que o Banco Central passou a
elevar a taxa básica de juros em
abril. Nesse período, se confir-
mado o resultado esperado para
o primeiro trimestre, o país cres-
ceu 1%. Essa seria, portanto, a
‘velocidade máxima’ possível pa-
ra a economia, que tenderia a ter
expansão menor nos trimestres
seguintes. Esse é um ponto preo-
cupante, diz Velecico, porque se
o potencial de crescimento (ou a
expansão do PIB que, em tese,
não gera inflação) for mais pró-
ximo de 2,5% do que de 3% ao
ano, aumentam os riscos infla-
cionários para o futuro.

Para 2013, o economista pro-
jeta PIB de 2,8%. O risco para a in-
flação, portanto, tenderia a se
materializar apenas se a ativida-
de surpreender para cima e caso
a recuperação projetada para os
investimentos, que geram oferta
futura e ampliam a capacidade
de expansão da economia, seja
menor do que a esperada.

Portaria regula parcelamentos
Eduardo Campos
De Brasília

A Receita Federal ainda não
tem os cálculos do tamanho da
renúncia fiscal que resultará do
parcelamento de dívidas de Esta-
dos e municípios com a Previ-
dência Social e com o Programa
de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep), que so-
mam R$ 22,4 bilhões.

A medida é mais uma na agenda
de liberação de recursos para os Es-
tados e municípios, que já recebe-
ram linhas especiais do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e, em breve,
ganharão mais margem para to-
mar financiamentos internacio-
nais conforme o governo quitar,
antecipadamente, a dívida que
tem com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID).

De acordo com a chefe substi-
tuta da divisão de administração
de parcelamento da Receita Fe-
deral, Walkíria Faleiro Coutinho,
uma estimativa poderá ser feita
após o dia 30 de agosto, prazo li-

mite para adesão ao programa
de financiamento, que prevê re-
dução de multas, juros e encar-
gos legais. Segundo Walkíria, o
valor consolidado da dívida de
Estados e Municípios com o Pa-
sep é de R$ 7,2 bilhões. Com a
Previdência, o montante devido
soma R$ 15,2 bilhões.

A Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN) e a Recei-
ta publicaram portarias conjun-
tas no “Diário Oficial da União”
de ontem regulamentando a lei
12.810. Os pedidos de parcela-
mento foram objeto de duas me-
didas provisórias (574 e 589).

Os entes governamentais que
já haviam optado pelo parcela-
mento das dívidas nos moldes da
MP 589 não precisarão fazer a
migração para o novo modelo. Is-
so será feito de forma automáti-
ca. Segundo Walkíria, cerca de
2,2 mil entes — entre Estados e
municípios — aderiram ao pro-
grama. Durante a tramitação da
MP 589, explicou a técnica da Re-
ceita, as condições dos parcela-
mentos foram melhoradas e

também foi incluída novamente
a possibilidade de parcelamento
das dívidas do Pasep, pois a MP
anterior, que trata dessa possibi-
lidade, perdeu efetividade.

No caso das dívidas com o Pa-
sep, serão considerados débitos
cujos fatos geradores tenham
acontecido até 28 de fevereiro. O
parcelamento é em até 240 par-
celas mensais ou 1% da Receita
Corrente Líquida (RCL), o que
for menor. Os valores devidos
saem diretamente do Fundo de
Participação dos Estados (FPE)
ou dos Municípios (FPM). Pela
regra anterior o comprometi-
mento seria de 2% do RCL.

No caso das dívidas com a pre-
vidência, as condições são basi-
camente as mesmas, mas o com-
prometimento da RCL será de
0,5% até a consolidação das dívi-
das pela Receita. Na exposição de
motivos da MP 589, o ministério
da Fazenda apontou que apenas
682 municípios, ou 12,3% do to-
tal não apresentavam dívidas. E
que 25 municípios deviam R$ 5,6
bilhões no fim de 2012.

Médias das previsões
indica que alta da
formação bruta de
capital fixo pode ser de
4,9% no trimestre

Do lado da oferta, o setor agrí-
cola também deve ter um trimes-
tre de forte crescimento, após um
ano ruim, com a expectativa de
safra recorde neste ano, avalia
Roberto Padovani, economista-
chefe da Votorantim Corretora.
Mais otimista do que a média,
com estimativa de alta de 1% do
PIB no primeiro trimestre, Pado-
vani avalia que este é um “resul -
tado bom e mostra que há uma
retomada em curso”.

Para a indústria, contudo, o
cenário que prevalece ainda é de
cautela. Após alta de 0,4% do se-
tor no quarto trimestre do ano
passado, os economistas ouvi-
dos pelo Valor Data projetam,
em média, avanço um pouco
menor, de 0,3%, da indústria no
PIB. O resultado contrasta com a
alta de 0,8% observada na Pes-
quisa Mensal da Indústria, do
IBGE. Em relatório, o Itaú nota

Importações
podem afetar
resultado
De São Paulo

A possibilidade de um saldo ne-
gativo na balança comercial neste
ano não está afastada e um even-
tual avanço mais expressivo das
importações pode puxar para bai-
xo o desempenho do PIB em 2013.

“Ainda acredito que a balança
pode ficar positiva até o final do
ano, mas, se a economia e o consu-
mo se fortalecerem mais, as impor-
tações podem aumentar [para
atender parte do aumento da de-
manda interna] e eu não me sur-
preenderia se isso anulasse o cres-
cimento de outros setores no PIB”,
disse o economista-chefe do banco
ABC Brasil, Luis Otávio Leal, refe-
rindo-se à expectativa de que um
melhor desempenho da indústria
e da agropecuária ajude a acelerar
a economia em 2013.

Na sua previsão, o PIB crescerá
1% no primeiro trimestre em re-
lação ao quarto trimestre de
2012, e 2,1% sobre igual trimes-
tre de 2013. (JE)

Salários mantêm pressão no INCC
De São Paulo

Os reajustes salariais em dife-
rentes capitais do país continua-
rão pressionando o INCC-M, índice
de custos da construção civil medi-
do pela Fundação Getulio Vargas
(FGV). Em maio, puxado principal-
mente pelo aumento de 8,99%
acordado no mês pelo sindicato de
São Paulo, o indicador chegou a
1,24%, acima dos 0,84% registrados
no mês anterior. Outro reajuste

programado — em Brasília, que
não foi fechado ainda — deve con-
tinuar empurrando o índice.

Considerando-se apenas o item
mão de obra, que responde por
metade do INCC, houve aceleração
de 0,73 ponto percentual de abril
para maio, passando de 1,15% para
1,88%. “E a perspectiva é que, em
junho, essa variação seja ainda
maior, na casa dos 2%”, disse a co-
ordenadora do INCC na FGV, Ana
Maria Castelo. Segundo ela, no

próximo mês pesarão sobre o índi-
ce impactos remanescentes dos
reajustes de São Paulo e o reajuste
em Brasília. Com a inflação mais
alta em 2013 do que em 2012 — até
abril, o INPC, índice de preços do
IBGE, acumula alta de 7,16%, ante
4,88% em abril do ano passado —,
os reajustes conquistados pela ca-
tegoria estão também mais altos.
Mesmo com ganhos reais meno-
res, isso tem ajudado a pressionar
os custos da construção. (JE)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




